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Shuffleboard

Kombinera fotboll och billjard så får du den unika 
sporten: Fotbollsbiljard. Perfekt för vänner, familjer 
och på event!

Genererar betydande intäkter

Fotbollsbiljard spelas på ett överdimensionerat biljardbord 
(4,00 m x 7,18 m) med specialsydda fotbollar som liknar riktiga 
billjardbollar. Setet innehåller sju bollar med färgade ränder, 
sju som är helt färgade, en svart nr 8 och en vit boll.
 
Fotbollsbiljarden levereras i prefabricerade sektioner som 
du enkelt kan montera samman till en spelfärdig anläggning. 
Sektionerna är lätta att bära och hantera för två personer. 
Montering sker på en hårdgjord dränerande yta.

Observera att kunden ansvarar för lossning av godset. På 
alla våra priser tillkommer mervärdesskatt och fraktkostnader. 
Betalningsvillkor är 30 % vid order och 70 % vid leverans.

Fotbollsbiljard

PRODUKTUPPGIFTER

STOMME 
Exteriörlimmad björkplywood

SPELUNDERLAG
Konstgräs

LÄNGD & BREDD 
Längd Fotbollsbiljard.................................................................
Bredd Fotbollsbiljard.................................................................

TILLBEHÖRSPAKET 
Bollar............................................................................................
Triangel..........................................................................................

Shuffleboard är en beroendeframkallande sport 
som passar alla åldrar, förmågor och budgetar. 
Kommer i två format.

Shuffleboard är en smart och hållbar attraktion som passar alla 
ytor på till exempel sportanläggningar, hotell, rekreationsparker 
och även på kryssningsfartyg och fartyg. Bäst av allt, när den är 
monterad krävs det praktiskt taget inget underhåll. 
Den kan monteras på mindre än en timme eller kvar i på en och 
samma plats för regelbundet spelande.

Den kan monteras på mindre än en timme. Montering sker på 
en hårdgjord yta t.ex. en plattor eller marksten. Observera att 
kunden ansvarar för lossning av godset. På alla våra priser 
tillkommer mervärdesskatt och fraktkostnader. 

Enkelt att spela och alltid utmanande

Underhållsfritt

Lite mindre än Deluxe Banan, men har samma patenterade yta 
som gör att discarna glider lätt från start till slut. Plattorna fästs 
i varandra som ett pussel för att ge en slitstark, underhållsfri 
spelyta.

Med lite träning kan banan monteras ihop på cirka 15 till 20 
minuter.

PRODUKTUPPGIFTER

LÄNGD & BREDD

Längd Shuffleboard Deluxe Large............................................
Bredd Shuffleboard Deluxe Large..............................................

Längd Shuffleboard  Euro..........................................................
Bredd Shuffleboard Euro............................................................ 

TILLBEHÖRSPAKET

Diskar............................................................................................
Köer...............................................................................................
Poängtavla.....................................................................................
Silikonspray...................................................................................



City GamesCity Golf GamesCity Golf Games

sales@citygolf.se •  Tel: 0660-513 00 • www.citygolf.se 

Du vill bara fortsätta spela!

• Perfekt för inomhus och utomhus

• Lämplig för alla åldrar och nivåer av 

  förmåga

• Idealisk för campingplatser, minigolf-  

  och äventyrsgolfbanor, hotell,  nöjes-

  parker, företagsevent, festevenemang, 

  klubbar av alla slag, äldreboenden eller 

  till och med för privata trädgårdar


